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قانون المصارف اإلسالمية

) ) 1منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد  4390في 2015-12-7
1

الفصل األول
التاسيس و االهداف
المادة  -1أوال  :يقصد بالمصطلحات التالية الغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها
البنك  :البنك المركزي العراقي .
المصرف  :المصرف االسالمي .
انيا  :يجوز تاسيس مصرف اسالمي وفقا ألحكام قانو الشركات رقنم ( )21لسننة 1997
و ق نانو الشننركات العامننة رقننم ( )22لسنننة  1997و ق نانو المص نارف رقننم ( )94لسنننة
 2004على ا يتضم عقد تاسيسه و نظامه الداخلي التزاما بممارسة األعمال المصنرفية
المسموح بها بدو فائدة اخذا و عطاء ووفقا لصيغ المعامالت المصرفية التني ال تتعنارض
من أحكننام الشنريعة االسننالمية سنواء فنني مجنال قبننول الودائن و تقننديم الخندمات المصننرفية
االخرى أو في مجال التمويل و االست مار
المادة  -2يهدف المصرف االسالمي الى ما ياتي -:
أوال – تقنديم الخنندمات المصنرفية و ممارسننة أعمنال التمويننل االسننت مار القائمنة علننى يننر
أساس الفائدة في جمي صورها و اشكالها .
انيا – تطوير وسائل جذب األموال و المدخرات و تنميتها بالمشاركة في االست مار المننت
باساليب ووسائل مصرفية ال تتعارض م أحكام الشريعة االسالمية .
ال ا – المساهمة بالتنمية االقتصادية و االجتماعية .

2

الفصل الثاني
الترخيص
المادة  -3يخض ترخيص المصارف االسنالمية و فروعهنا و مكاتبهنا و فنرو المصنارف
األجنبية لقانو البنك المركنزي العراقني رقنم ( )56لسننة  2004و قنانو المصنارف رقنم
( )94لسنة . 2004
الفصل الثالث
رأس المال
المادة  -4أوال – ال يجوز ا يقل رأس المال المندفو الي مصنرف اسنالمي عن ()250
مئتي و خمسي مليار ديننار علنى ا يندف ( )100مائنة ملينار ديننار منهنا عنند التاسنيس و
يسدد البناقي علنى نالث دفعنات سننوية متسناوية من تناريخ منن االجنازة و للبننك ا يرفن
الحد االدنى وفق قانو المصارف رقم ( )94لسنة . 2004
انيا – يحتفظ المصرف برصيد احتياطي وفقا لما يحدده البنك المركزي العراقي .
ال ا – ال تمن اجازة الصيرفة االسالمية الى فرو المصارف األجنبينة منا لنم يحنول اليهنا
مبلغ يعادل رأس المال وفقا لما يحدده البنك المركزي العراقي .
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الفصل الرابع
أعمال المصارف االسالمية
المادة  -5يمنارس المصنرف لحسنابه أو لحسناب ينره فني داخنل العنراق و خارجنه جمين
أوجه االنشطة المصرفية االسالمية و منها-:
أوال -أعمال التمويل و االست مار في مختلف المشاري و االنشنطة التني ال تخنالف الشنريعة
االسالمية .
ثاني ا -ابننرام العقننود و االتفاقي نات م ن االفننراد و الشننركات و المؤسس نات و الهيئ نات داخننل
العراق وخارجه وبما ال يخالف أحكام الشريعة االسالمية .
ثالثا – تاسنيس الشنركات أو المسناهمة فيهنا فني مختلنف المجناالت المكملنة ألوجنه نشناطها
والمساهمة في الشنركات القائمنة ذات النشناط ينر المحنرم شنرعا بموافقنة البننك المركنزي
العراقي و بما ال تزيد على النسبة التي يحددها البنك م رأس مال المصرف و احتياطياته
رابعا – المساهمة في رؤوس أموال المصارف االسالمية المجازة داخل العنراق و خارجنه
بعد استحصال موافقة البنك .
خامسا – فت الحسابات و قبول الودائ .
سادس ا – تملنننك األمنننوال المنقولنننة و ينننر المنقولنننة و بيعهنننا و اسنننت مارها و تاجيرهنننا و
استئجارها بما في ذلنك استصنالح االراضني المملوكنة أو المسنتاجرة واعندادها للزراعنة و
الصنننناعة والسنننياحة واالسنننكا بعننند موافقنننة مننن البننننك المركنننزي العراقننني و نقنننل ملكينننة
العقارات حال االنتهاء م الغرض الذي انشئت م اجله .
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س ابعا – تاسنننيس محنننافظ اسنننت مارية و صنننناديق اسنننت مارية و اصننندار صنننكوك مقارضنننة
مشتركة أو صكوك مقارضة مخصصة وفقا لما يحدده البنك المركزي العراقي .
ثامن ا – انشناء صنناديق التنامي التبنادلي لصنال المصنرف أو المتعناملي معنه فني مختلننف
المجناالت تاس عا – قبنول األوراق التجاريننة و المالينة لحفظهنا و تحصنيل الحقننوق المترتبننة
عليها الصحابها و دف تحصيل الصكوك و أوامر و اذوننات الصنرف منا لنم تكن متضنمنة
فوائد أو تخالف أحكام الشريعة االسالمية .
عاشرا – تقديم التمويل ال راض التعامل بالعمالت األجنبية في اسواق الصرف االنية .
حادي عشر – است مار الودائ بموجب عقد وكالة مقابل اجر محدد فقط أو اخذ اجنر محندد
زائدا حصة م الرب المتحقق ع عملية االسنت مار فني حنال زيادتنه عن حند معني ينذكر
في العقد مسبقا .
ثاني عشر – التصرف بأموال المودعي بعد الرجو النى اصنحابها أو حسنبما متفنق علينه
عند االيدا .
المادة  -6يحظر على المصرف االسالمي ما ياتي :
أوال – التعامل في الفائدة المصرفية اخذا و عطاء .
ثانيا – االست مار أو تمويل اي سلعة أو مشرو ال تبيحه الشريعة االسالمية .
ثالثا – تمويل عمليات السمسرة بالمشاري العقارية .
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رابع ا – تعنندي قيمنة الممتلكنات ال ابتنة المعنندة السنتعماله نسننبة ( )%30من صنافي أموالنه
الخاصننة األساسننية و ال تتجنناوز نسننبة اسننت ماراته فنني الممتلكننات ال ابتننة بمننا فيهننا النسننبة
المذكورة اعاله ( )%50م قيمة محفظته االست مارية .
الفصل الخامس
هيئة الرقابة الشرعية
الم ادة  -7أوال – أ – تعنني الهيئننة التاسيسننية لكننل مصننرف عننند تاسيس نه وبموافقننة البنننك
المركزي العراقي هيئة تسمى ( هيئة الرقابة الشرعية ) .
ب – تتالف هيئة الرقابة الشرعية م ( )5خمسة اعضاء يكو ( ال ة) منها فني االقنل من
ذوي الخبنننرة فننني الفقنننه االسنننالمي واصنننوله (وا ننننا ) مننننهم فننني االقنننل مننن ذوي الخبنننرة
واالختصاص في األعمال المصرفية و القانونية و المالية .
جن  -بعنند انتهناء منندة الهيئننة التاسيسننية تتنولى الهيئننة العامننة للمصننرف تعينني اعضناء هيئننة
الرقابة الشرعية و بموافقة البنك .
ثانيا – ينتخب اعضناء الهيئنة من بيننهم رئيسنا وعضنوا تنفينذيا ولهنا ا تسنتعي بمن تنراه
مناسبا م االشخاص والهيئات لتحقيق اهدافها .
ثالث ا – ال يجنوز ا يكنو اعضناء هيئنة الرقابنة الشنرعية من االداريني أو المنوظفي من
المدراء أو م اعضاء مجلس االدارة أو المساهمي في المصرف .
رابع ا – تكنننو مننندة العضنننوية ( )3نننالث سننننوات قابلنننة للتجديننند بموافقنننة الهيئنننة العامنننة
للمصرف بعد استحصال موافقة البنك .
خامسا – تكو قرارات الهيئة ملزمة للمصرف .
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المادة  -8تتولى الهيئة المهام االتية :
أوال – مراقبة أعمال المصرف وانشطته ومدى التزامه بأحكام الشريعة االسالمية .
ثانيا – االطال على تقارير قسم التدقيق الشرعي في المصرف أو الفر .
ثالثا – اعداد التقارير ع االمور التي تحال اليها م مجلس االدارة .
رابعا – تقديم تقرير ع نشاطاتها و ع مدى التزام المصنرف بأحكنام الشنريعة االسنالمية
الننى مس ناهمي المصننرف فنني اجتم ناعهم الع نام الننذي يعقنند سنننويا أو مجلننس االدارة بالنسننبة
للمصرف الحكومي .
خامس ا – ابننداء الننرأي فنني أعمننال المصننرف و انشننطته و عقننوده وفننق أحكننام الشننريعة
االسالمية .
سادسا – النظر في االمور التي تكلف بها م مجلس ادارة المصرف .
الم ادة  -9ال يجننوز حننل الهيئننة الشننرعية أو اعف ناء اي عضننو فيه نا اال بقننرار مسننبب م ن
مجلس ادارة المصرف با لبية ل ي االعضاء و موافقة الهيئة العامة للمصرف .
الم ادة  -10ينش نا فنني كننل مصننرف أو فننر اسننالمي قسننم مسننتقل يسننمى ( قسننم التنندقيق
الشننرعي الننداخلي ) يقننوم بتنندقيق أعمننال المصننرف و تقيننيم منندى التزامننه بأحكننام و مب نادئ
الشنريعة االسننالمية و المعنايير الدوليننة و المحاسننبية و الشنرعية و االرشنادات و التعليمنات
الصادرة ع هيئة الرقابة الشرعية للمصرف .
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الفصل السادس
القوائم المالية
الم ادة  -11يلتنننزم المصنننرف االسنننالمي وفنننرو المصنننارف األجنبينننة االسنننالمية باعنننداد
الميزانية السنوية و حسابات االربناح و الخسنائر وفقنا للقنانو والمعنايير الدولينة االسنالمية
والشرعية.
الفصل السابع
تصفية المصرف
المادة -12يتم تصفية المصرف وفقا ألحكام قانو المصارف رقم ( )94لسننة  ، 2004و
بما ال يتعارض وأحكام الشريعة االسالمية وتحت اشراف هيئة الرقابنة الشنرعية  ،ويعامنل
المودعو والدائنو والمساهمو عند تصفية المصرف كما ياتي -:
أوال – تدف أوال حسابات المودعي في الحسابات الجارية .
ثاني ا – تنندف بعنند ذلننك حقننوق المننودعي فنني حس نابات االدخ نار و االسننت مار تبع نا للشننروط
الخاصننة بالحسننابات ذات العالقننة و تننؤدى حقننوق مننالكي صننكوك المقارضننة أو المحننافظ
االست مارية أو الصناديق االست مارية حسب شروط كل اصدار .
ثالثا – تدف بعد ذلك حقوق الدائني للمصرف .
رابعا – تصفى حقوق سائر المساهمي على أساس اقتسام ما تبقى م أموال بنسنبة االسنهم
المملوكة لكل مساهم .
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الفصل الثامن
أحكام عامة
المادة  -13أوال – تخض المصارف االسالمية المؤسسنة وفنق أحكنام هنذا القنانو لقنانو
البنننك المركننزي العراقنني رقننم ( )56لسنننة  2004و قننانو المصننارف رقننم ( )94لسنننة
 2004وقنانو مكافحننة سننيل األمننوال رقننم ( )93لسنننة  2004النافننذ و قنانو الشننركات
رقم ( )21لسنة  1997وقانو الشركات العامة رقم ( )22لسننة  1997والمعنايير الدولينة
المحاسنننبية و الشنننرعية و معنننايير المحاسنننبة الصنننادرة عننن هيئنننة المحاسنننبة والمراجعنننة
للمؤسسات المالية االسالمية في كل ما لم يرد في شانه نص في هذا القانو .
ثاني ا – يعفنننى المصنننرف االسنننالمي وفنننر المصنننرف األجنبننني االسنننالمي مننن الضنننريبة
والرسنننوم المترتبنننة علنننى عقنننود التعنننامالت المتعلقنننة بشنننراء وبيننن العقنننارات واالراضننني
والسنيارات فنني معنامالت بي ن المرابحننة واالجنارة المنتهيننة بالتمليننك والمشناركة  ،باسننت ناء
العقارات التي تعود اليه نتيجة تسوية دي أو اليواء موظفيه .
ثالث ا – للبنننك المركننزي العراقنني اصنندار تعليم نات لتحدينند النسننب التحوطيننة التنني تتفننق و
انشطة المصارف االسالمية .
المادة  -14على المصارف االسنالمية ينر المؤسسنة بقنانو خناص و المؤسسنة قبنل نفناذ
هذا القانو تكييف أوضاعها وفق أحكام هذا القانو .
المادة  -15للبنك اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانو .
المادة  -16ينفذ هذا القانو م تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
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االسباب الموجبة

م ن اج ل تنظ يم عم ل المص ارف االس المية وف رو المص ارف األجنبي ة الت ي تم ارس
الصيرفة االسالمية في جمهورية العراق وحفاظا على سالمتها وسالمة النظام المص رفي
شر هذا القانون .
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